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3. 
Kreatív gyakorlatok a koreferenciarelációk analitikus 

elemzésének előkészítéséhez 
Példaszöveg: Biblia. Mózes II. könyve. 2. rész 1-11. 

BENKES ZSUZSA 
 
0. Bevezetés 

Jelen írásunk két — a koreferenciarelációk analitikus elemzése előkészítésére 
irányuló — más-más oktatási szinten elvégeztetett — kreatív szövegmegköze-
lítési gyakorlat leírását, ezek eredményeit, valamint az eredményekhez fűzött 
megjegyzéseinket tartalmazza. 

Az itt bemutatott kreatív gyakorlatokat (lásd I. gyakorlat és II. gyakorlat) 
egyrészt különböző tanítási programok, tankönyvek alapján haladó 36-36 
tizenhárom-tizennégy éves korú, az 1997/98. tanévi országos magyar nyelvi 
kommunikációs verseny döntőjében részt vevő tanuló; másrészt a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem 29-29 magyar szakos hallgatója oldotta meg. 

A szemiotikai textológia szövegelméletén és szövegszemléletén alapuló — 
szövegelemzést előkészítő — kreatív szövegmegközelítés azt a célt szolgálja, 
hogy a gyakorlatokat megoldókban egy-egy vizsgált szövegalkotó tényezőre 
vonatkozóan mozgásba hozza az azzal a tényezővel kapcsolatos (legtöbbször 
számukra is csak látens módon) meglévő szövegtani/szövegnyelvészeti ismere-
teiket, feltevéseiket, elvárásaikat. Tapasztalatok bizonyítják, hogy az ilyenfajta 
szövegmegközelítés — más megközelítési módokkal összevetve — nagyobb 
mértékű érdeklődést és aktivitást képes kiváltani egy adott szöveg elemzése 
iránt. 

A kreatív szövegmegközelítés gyakorlattípusait az 1. táblázatban foglaltuk 
össze. A táblázat fejlécében a lehetséges két főtípust, illetve az azokra jellemző 
műveletek lényegét tüntettük fel. 

Minthogy az egyes alapvető szövegalkotó tényezőkkel kapcsolatos gyakor-
latok egyaránt elvégeztethetők kreatív–produktív, illetve kaleidoszkópgyakor-
latokként, a táblázat további része az egy-egy szövegalkotó tényezőre utaló 
(korábbi publikációinkban használatos) szimbólum mellett az arra a tényezőre 
vonatkoztatható műveletek rövid leírását tartalmazza. 

Kreatív szövegmegközelítési gyakorlatokat általában anyanyelvi szövegek 
felhasználásával célszerű végeztetnünk. Minthogy azonban ez alkalommal a 
gyakorlatok alapjául bibliai szöveget választottunk, közöljük ennek a bibliai 
részletnek két latin nyelvű változatát (lásd T1Vulg és T2Neovulg), illetve azok négy 
magyar fordítását, (lásd T1KG, T1Ref valamint T2SzJB, T2SzIT). 
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A szöveg 
mint 

„komplex 
jel” 

összetevői 

Kreatív-produktív 
(szövegfelépítés-ALAKÍTÓ) 

gyakorlatok 
 

Műveletek 
ismeretlen eredeti szöveg 

átalakított/átren-
dezett/hiányossá tett 

változatával 

Kaleidoszkóp- (szövegfelépítés-
ÁTALAKÍTÓ) 
gyakorlatok 

 
Műveletek 

ismert szöveg eredeti formájának 
átalakításával/átrendezésével, 

kiegészítésével 

  
létrehozó 

 
kiválasztó 

 
variáló 

Ve 
VeIm 

 egy adott szöveg lexikai anyaga (szó-, illetőleg szövegmon-
datlánca) különféle vizuális megjelenési formákba való
elrendezése; 

Fo  egy adott szöveg lexikai anyagának különféle szövegmondat-
tagolása, illetőleg az egyes szövegmondatok vagy verssorok
összetevőinek különféle sorrendekbe való elrendezése; 

Se  a lokális és globális kohézió megváltoztatása (= szóalakok
helyettesítése/kicserélése más szóalakokkal); 

ReIm 
Re 

 a lokális és globális koherencia megváltoztatása (makrokom-
pozíció-egységek sorrendjének megváltoztatása); 

összetevő-
együttes 

 több kreatív művelet egyidejű elvégzése, valamint ezek a
formai és jelentéstani szövegfelépítést meghatározó következ-
ményeinek vizsgálata. 

intertextua-
litást jelző 
összetevő 

 a szövegfelépítés egyértelműen vagy rejtetten más szövegre
utaló (intertextualitás) elemeivel végrehajtott műveletek; 

1. táblázat 
 
A hat szöveg alkalmat kínált arra, hogy a T2SzIT-tal jelzett szöveggel végzett 

— koreferenciarelációk analitikus elemzését előkészítő — gyakorlatok 
eredményeit az idegen nyelvű szövegek, illetve azok fordításai megfelelőivel is 
összevethessük (lásd 5. táblázat). 

Megjegyezzük, hogy a T2SzIT „utalt elemekkel kiegészített szöveg”-ét — 
melyet a gyakorlatok összeállításához figyelembe vettünk — az Officina 
Textologica 1. kötete tartalmazza (lásd „A szövegalkotó tényezők szöveg-
nyelvészeti/szövegtani elemzésének és leírásának aspektusai” című 3. fejezetet, 
34. o.). 
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A feladatokat mindkét korosztály tagjai azonos megfogalmazásban kapták 
kézhez. Az eredmények összesítésekor korosztályonként részben más-más mód-
szert követtünk:  
 a 13-14 éves tanulók megoldásaiból többnyire azokat választottuk ki, 
amelyek a csoport egészére jellemzőek voltak, és ezekhez fűztünk általáno-
sítható megjegyzéseket; az egyetemi hallgatók eredményeinek összegzése ezzel 
szemben részletesebb; 
 az egyes feladatok bemutatását mindkét gyakorlat esetében elsőként a 13-14 
éves tanulók, másodikként az egyetemi hallgatók megoldásai, illetve az azokhoz 
fűzött megjegyzések követik; 
 mind a tanulók, mind az egyetemi hallgatók megoldásaiból választott példá-
kat szó szerint idézzük; 
 megjegyzéseinkben — ahol az lehetséges volt — a két csoport ered-
ményeinek összehasonlítására is kísérletet tettünk. 
 

Lássuk mindenekelőtt az alábbi Biblia-kiadásokból vett hat szöveget: 
 
T1Vulg 

1 egressus est post haec vir de domo Levi 
accepta uxore stirpis suae 
2 quae concepit et peperit filium et videns 
eum elegantem abscondit tribus mensibus 
3 cumque iam celare non posset sumpsit 
fiscellam scipeam et linivit eam bitumine ac 
pice posuitque intus infantulum et exposuit 
eum in carecto ripae fluminis 
4 stante procul sorore eius et considerante 
eventum rei 
5 ecce autem descendebat filia Pharaonis ut 
lavaretur in flumine et puellae eius 
gradiebantur per crepidinem alvei quae cum 
vidisset fiscellam in papyrione misit unam e 
famulis suis et adlatam 
6 aperiens cernensque in ea parvulum 
vagientem miserta eius ait de infantibus 
Hebraenorum est 
7 cui soror pueri vis inquit ut vadam et vocem 
tibi hebraeam mulierem quae nutrire possit 
infantulum 
8 respondit vade perrexit puella et vocavit 
matrem eius 
9 ad quam locuta filia Pharaonis accipe ait 
puerum istum et nutri mihi ego tibi dabo 

T1KG 

És elméne egy Lévi nemzetségéből való férfiú 
és Lévi-leányt vőn feleségül.  
És fogada méhében az asszony és fiat szüle; 
és látá, hogy szép az és rejtegeté három 
hónapig. 
De mikor tovább nem rejtegetheté, szerzé 
annak egy gyékény-ládácskát, és bekené azt 
gyantával és szurokkal s belétevé a gyermeket 
és letevé a folyóvíz szélén a sás közé. 
Az ő nénje pedig megáll vala távolról, hogy 
megtudja: mi történik vele? 
És aláméne a Faraó leánya, hogy megfürödjék 
a folyóvízben, szolgálóleányai pedig járkálnak 
vala a víz partján. És meglátá a ládácskát a sás 
között s elküldé az ő szolgálóleányát és 
kihozatá azt. 
És kinyitá és látá a gyermeket; és ímé egy síró 
fiú. És könyörüle rajta és monda: A héberek 
gyermekei közül való ez. 
Az ő nénje pedig monda a Faraó leányának: 
Elmenjek-é s hívjak-é egy szoptatós asszonyt 
a héber asszonyok közül, hogy szoptassa 
néked a gyermeket? 
És a Faraó leánya monda néki: Eredj el. 
Elméne azért a leányzó, és elhívá a gyermek 
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mercedem tuam suscepit mulier et nutrivit 
puerum adultumque tradidit filiae Pharaonis 
10 quem illa adoptavit in locum filii 
vocavitque nomen eius Mosi dicens de aqua 
tuli eum 
 

anyját. 
És monda néki a Faraó leánya: Vidd el ezt a 
gyermeket és szoptasd fel nékem, és én 
megadom a te jutalmad. És vevé az asszony a 
gyermeket és szoptatá azt. 
És felnevelkedék a gyermek, és vivé őt a 
Faraó leányához, és fia gyanánt lőn annak, és 
nevezé nevét Mózesnek, és mondá: Mert a 
vizből húztam ki őt.  

 
T1Neovulg 

Egressus est vir de domo Levi et accepit 
uxorem stirpis suae; 
quae concepit et peperit filium et videns eum 
elegantem abscondit tribus mensibus. 
Cumque iam celare non posset, sumpsit 
fiscellam scirpeam et linivit eam bitumine ac 
pice; posuitque intus infantulum et exposuit 
eum in carecto ripae fluminis, 
stante procul sorore eius et considerante 
eventum rei. 
Ecce autem descendebat filia pharaonis, ut 
lavaretur in flumine, et puellae eius 
gradiebantur per crepidinem alvei. Quae cum 
vidisset fiscellam in papyrione, misit unam e 
famulabus suis; et allatam 
Aperiens cernensque in ea parvulum 
vagientem, miserta eius ait: „De infantibus 
Hebraeorum est hic”. 
Cui soror pueri: „Vis, inquit, ut vadam et 
vocem tibi mulierem Hebraeam, quae nutrire 
possit tibi infantulum?”. 
Respondit: „Vade”. Perrexit puella et vocavit 
matrem infantis.  
Ad quam locuta filia pharaonis: „Accipe, ait, 
puerum istum et nutri mihi; ego dabo tibi 
mercedem tuam”. Suscepit mulier et nutrivit 
puerum adultumque tradidit filiae pharaonis 
 Quem illa adoptavit in locum filii vocavitque 
nomen eius Moysen dicens: „Quia de aqua 
tuli eum”. 

T2SzJB 

Egy Lévi házából való férfi elment, és 
feleséget vett a maga nemzetségéből.  
Az fogant és fiút szült. Mivel látta, hogy szép, 
rejtegette három hónapig. 
Amikor aztán tovább már nem titkolhatta, 
fogott egy gyékénykosárkát, bekente aszfalttal 
és szurokkal, beletette a gyermeket, és kitette 
a folyó partján levő sás közé. 
A nénje pedig messzebb megállt, és figyelte a 
dolog kimenetelét. 
A fáraó lánya éppen lement, hogy 
megfürödjék a folyóban. A szolgálói ezalatt a 
folyó partján járkáltak. Amikor a fáraó lánya 
meglátta a kosárkát a sás között, odaküldte 
egyik szolgálóját, elhozatta, és kinyitotta.  
Amikor látta, hogy egy nyöszörgő gyermek 
van benne, megkönyörült rajta és így szólt: 
„Ez a héberek gyermekei közül való!” 
A gyermek nénje ekkor azt mondta neki: 
„Akarod-e, hogy elmenjek, és hívjak neked 
egy héber asszonyt, hogy szoptassa a 
gyermeket?” 
Az így felelt: „Menj!” Elment a lány, és 
elhívta a gyermek anyját. 
A fáraó lánya így szólt hozzá: „Fogd ezt a 
gyermeket, és szoptasd nekem! Jutalmad 
megadom majd neked!” Az asszony fogta a 
gyermeket, szoptatta, és amikor megnőtt, 
átadta a fáraó lányának. 
A fáraó lánya fiává fogadta, és elnevezte 
Mózesnek, mondván: „Mert a vízből vettem 
ki.” 
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T1Ref 
Egy Lévi házából való férfi elment, és 
feleségül vette Lévi egyik leányutódját. 
Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor 
látta, hogy milyen szép, három hónapig 
rejtegette. 
 De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, 
fogott egy gyékénykosarat, bekente szurokkal 
és gyantával, majd beletette a gyermeket, és 
kitette a Nílus partján a sás közé. 
A gyermek nénje pedig ott állt távolabb, hogy 
megtudja, mi történik vele. 
A fáraó leánya éppen odament, hogy 
megfürödjék a Nílusban, szolgálói meg ott 
járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a 
kosarat a sás között, odaküldte a cselédjét, és 
kihozatta azt. 
Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket; hát egy 
síró fiú volt! Megszánta, és ezt mondta: A 
héberek gyermekei közül való ez. 
A kisfiú nénje pedig ezt mondta a fáraó 
leányának: Ne menjek, és ne hívjak egy 
szoptató asszonyt a héberek közül, aki majd 
szoptatja a gyermeket? 
A fáraó leánya így felelt: Eredj! A leány 
elment, és a gyermek anyját hívta oda. 
Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a 
fáraó leánya, és szoptasd! Megadom 
jutalmadat. Az asszony magához vette a 
gyermeket, és szoptatta. 
Amikor felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó 
leányához, aki a fiává fogadta, és elnevezte 
Mózesnek, mert azt mondta: A vízből húztam 
ki.  

T2SzIT 
Egy Lévi törzséből való férfi elment, és 
feleséget vett saját nemzetségéből. 
 Ez fogant és fiút szült. Látta, hogy milyen 
szép, ezért három hónapon át titkolta. 
 Amikor már lehetetlen volt tovább rejte-
getnie, papiruszkosarat készített neki, s 
bekente aszfalttal meg szurokkal. Beletette a 
kis gyermeket és elhelyezte a nád közé, 
közel a folyó partjához. 
 A gyermek nővére a közelben maradt, hogy 
lássa, mi történik vele. 
 Akkor a fáraó leánya lejött fürdeni a 
folyóhoz, kísérői közben a parton sétáltak. 
Észrevette a kosarat a nád között, s 
odaküldte szolgálóját, hogy vegye ki. 
 Amikor kibontotta, látta, hogy egy 
nyöszörgő gyermek van benne. Részvét 
ébredt benne iránta és így szólt: „Egy héber 
gyerek.” 
 A gyermek nővére a fáraó leányához 
fordult: „Akarod, hogy elmenjek, és a héber 
asszonyok között dajkát keressek, aki majd 
szoptatja a csecsemőt?” 
 „Menj” – válaszolta a fáraó leánya. A leány 
elfutott, hogy megkeresse a kisfiú anyját. 
 A fáraó leánya azt mondta neki: „Vidd 
magaddal a kicsit és neveld fel nekem, s 
megfizetek érte.” Az asszony elvitte a 
gyermeket és szoptatta. 
 Amikor felserdült, visszaadta a fáraó 
leányának, aki úgy bánt vele, mint a saját 
fiával, és a Mózes nevet adta neki, „mivel – 
úgymond – a vízből húztam ki”. 

 
1. A kreatív gyakorlatok leírásai  

A szövegek nagy többsége csupán annyi ’információt’ tartalmaz nyelvileg 
megformált módon, amennyi éppen elegendő ahhoz, hogy azt a szöveget a 
nyelvre és a világra vonatkozó ismereteink alapján meg tudjuk érteni. Ha a 
szövegek minden — az adott nyelvre vagy az adott világdarabra vonatkozó — 
összefüggést lexikailag kifejezésre juttatnának, akkor olvashatatlanokká 
válnának. Erre azért nincs szükség, mert a befogadáshoz (a megértéshez) 
szükséges összefüggéseket — legalábbis a betű szerinti értelmezés esetében — 
az olvasók a befogadandó szöveghez hozzá tudják rendelni. Így van ez a gyakor-
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latokhoz itt felhasznált bibliai szöveg esetében is, s a gyakorlatok célja éppen 
annak feltárása, hogy a gyakorlat végzői milyen ismereteket, és milyen alapon 
rendelnek hozzá az adott szöveghez. 
 
1.1 I. gyakorlat 

A koreferenciarelációk analitikus elemzésének előkészítéséhez készített első 
gyakorlat a kreatív-produktív és a kaleidoszkópgyakorlatok között helyezkedik 
el. Annyiban áll közel a kaleidoszkópgyakorlatokhoz, hogy a gyakorlat 
résztvevőinek az eredeti szöveg ismeretében kell a feladatot elvégezniük, de 
annyiban áll közel a kreatív-produktív gyakorlatokhoz is, hogy az adott szö-
vegben explicite nem, illetőleg csupán mutató névmás formájában jelen lévő 
elemeket kell a szövegből kikövetkeztethető elemekkel behelyettesíteniük. A 
kaleidoszkópgyakorlatok vonatkozásában inkább a relátummal kapcsolatos fela-
datról beszélhetünk (lásd ehhez: Szövegtani kaleidoszkóp 2. A szövegmeg-
formáltság elemző megközelítése), a kreatív-produktív gyakorlatok vonatko-
zásában pedig inkább sensussal kapcsolatos feladatról (vö.: 1. táblázat). 
 

A gyakorlat alapjául szolgáló szöveget — a Biblia Mózes II. könyve. 2. 
részének 1-10. versét (lásd T2SzIT) valamennyi résztvevő kézhez kapta. 
 

A feladatot így fogalmaztuk meg: 
 
a) A T2SzIT szimbólummal jelzett szöveg „Ez fogant és fiat szült” 

szövegmondatában kire utal az „Ez”? 
Milyen alapon állapította(d) meg? 
 
b) A „Látta, hogy milyen szép, ezért három hónapon át titkolta.” szöveg-

mondatban nincs megjelölve sem az, hogy ki a „látta”, valamint a „szép” állít-
mány alanya, sem az, hogy ki (vagy mi) a „titkolta” állítmány tárgya. 

Töltse(d) ki a kipontozott részeket a megfelelőnek tartott 
szavakkal/kifejezésekkel! 

(............ 1 ..............) látta, hogy milyen szép (............. 2 
.............), ezért három hónapon át titkolta (.............. 3 ...........). 
 

Megjegyzések az I. gyakorlat megoldásaihoz: 
 

A 13-14 évesek 
a) feladatra adott válaszai közül megfogalmazásukban is a leggyakoribbak a 
következők: 
 A feleségre, ő fogant és szült fiat. 
 A Lévi törzsből származó férfi feleségére. 
 Az „Ez” szó a feleségre utal. 
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Indoklásként az alábbi, illetve az azokhoz igen hasonló megoldások szü-
lettek: 
 A mutató névmás utal az előző mondatra, amelynek tárgya (feleséget) itt 
alany lesz. 
 A szövegkörnyezetből, hiszen férfi nem szülhet gyereket. 
 Az „Ez” szó utal valamire, ami az első mondatban szerepelt. Abban két 
személy van, de azok közül is csak az egyik jöhet szóba, mert a másik férfi. 
 Bár az első mondat alanya a „férfi” volt, az ez csak a feleségre utalhat, mert 
ő foganhat és szülhet gyereket. 
 Nőkre szokták mondani, hogy fogant. Márpedig a történet elején, ahol ez a 
mondat található, csak erről az egy nőről, a feleségről tudunk. 
 

Az egyetemi hallgatók 
a) feladatra adott megoldásai és indoklásai közül az alábbiak a legjellemzőbbek 
(az egyes feladatmegoldókat a megoldások előtti számok jelzik): 
 
2 Az „Ez” szó a Lévi törzsből való férfi feleségére utal. 

Az „Ez” egy visszautaló mut. nm. A szövegben. Az előző mondat „feleséget” 
szavára vonatkozik. A „férfi”-re és a „nemzetség”-re nem vonatkozhat a 
szülés miatt. 

 
3   Ez  a feleség, 

mert előtte két emberről volt szó a szövegben, s a férfi nem tud foganni és 
szülni, így biztos, hogy a nőre utal. Emellett az „Ez” közelre mutat, arra 
vonatkozik, akit a mondatban utoljára a mutató névmás elhangzása előtt, 
ehhez közelebb említett. 

 
5 Ez. A feleségre utal. Jelentéstanilag ez a helyes. 

Az előtte és az utána következő mondat alapján. 
 

6   A Lévi törzséből való férfi feleségére utal. 
A folytatás (szült) miatt. 

 
7   Ez = a feleség: 

csak ez lehet, mivel az első mondatban egy férfiről és a feleségéről 
olvashatunk, de megfoganni és szülni csak a feleség tud. 

 
9   Az ez szerintem a Lévi törzséből való férfi feleségére utal, 

mert az előző mondatból kiderült, hogy a Lévi törzséből való férfi feleséget 
vett magának. Nyilvánvaló, hogy a feleség fogant meg, és ő szülte meg a fiút. 
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10 A férfi feleségére. 
Kontextusból. Az előző mondatban szerepel a ’feleség’ szó. A feleség, a nő 
tud megfoganni és szülni. Ezért — a környezet miatt szóba jöhető 
lehetőségek közül — egyértelműen a feleségre utal az „ez”. 

 
13 A Lévi törzséből való férfi feleségére. 

Mivel foganni és szülni csak nők képesek. De ezt az előzetes tudást 
megerősíti, hogy az előző mondatban a feleség említtetett utoljára, ezért a 
közelre (közelebbire) mutató névmás csak rá vonatkozhat. 

 
15 Ez: a feleség (fogant és szült fiat). 

1. előző mondat: „feleséget vett” — tárgy. 
2. ez utal az előző mondat egyik szavára, mégpedig olyan szavára, amely a 
mondat vége felé állt — hogy közel legyen az utaló elem. 
3. a két személy közül csak a nő foganhat és szülhet. 

 
21 A Lévi törzséből való férfi felesége fogant fiat. 

Az előző mondatban már törölt információból állapítottam meg. 
Valószínűbb, hogy az „Ez” az első mondat második tagmondatára utal, 
tartalmilag is egyértelmű, hogy csak a feleség lehet a második mondat alanya. 

 
22 A szövegösszefüggésből kiderül, hogy a Lévi törzséből származó férfi fele-

séget vett magának, tehát a feleségre utal, közelre mutató névmás, s 
nyilvánvaló, hogy csak a feleség képes csak „megfoganásra” és gyermek 
szülésére. 

 
24 Ez — a feleségre utal. 

Két szereplőt említ, egy férfit és a feleséget. Foganni és fiat szülni a nők 
szoktak, tehát biztos, hogy a feleségre utal. 

 
25 Ez — a feleségre utal, 

egyrészt mert az előző mondatban a feleségről esett később szó, másrészt 
mert férfi nem szülhet fiat, 

 
Vessük össze mindkét korosztály a) feladatra adott megoldásait az adott 

szövegmondat „utalóelemek”-kel kiegészített változatával (lásd im.: A 
szövegalkotó tényezők szövegnyelvészeti/szövegtani elemzésének és leírásának 
aspektusai” című 3. fejezetet, 34. o.) 
 

2Ez[A FELESÉG] fogant és (ő[A FELESÉG]) fiút[A FIÚ] szült. 
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Megállapíthatjuk, hogy 
 a gyakorlatban résztvevők nagy többsége korosztályától függetlenül a „kire 
utal az „Ez?”” kérdésre megfelelő válasznak a ’feleség’ szót vagy annak jelzővel 
is bővített rokon értelmű változatát tartotta (lásd a 13-14 évesek összesített vá-
laszait, illetve a 2.a táblázatot). Erre a kérdésre — korosztálytól függetlenül — 
egy-két olyan megoldás is született, amelyekben az „Ez” közelre mutató 
névmást a „Lévi törzséből való férfi”-ra való utalásként értelmezték (lásd pl. a 
63 és 65 számú tanuló megoldását). 
 A 13-14 évesek indoklásaikban — minthogy ők szövegtant nem tanultak — 
elsősorban tartalmi (jelentéstani) szempontokat érvényesítenek, de akadnak 
olyan tanulók is, akik leíró nyelvtani ismereteikre támaszkodva nyelvi 
szempontokat is megemlítenek (pl.: „A mutató névmás utal az előző mondatra, 
amelynek tárgya (feleséget) itt alany lesz.” vagy „Bár az első mondat alanya a 
„férfi” volt, az ez csak a feleségre utalhat, mert ő foganhat és szülhet gyereket.”). 
 Az egyetemi hallgatók esetében ugyanez a kettősség figyelhető meg: pl.: az 
5., 6., 7., 9., 10., 24. és 25. sorszámú hallgató válaszának megadásakor 
elsősorban tartalmi (jelentéstani) szempontokat érvényesít, míg pl.: a 2., 3., 13., 
15., 21. és 22. sorszámú hallgató indoklása jelentéstani és (szöveg)nyelvészeti 
szempontok figyelembevételéről tanúskodik. 
 

A 13-14 éves tanulók 
b) feladatra adott válaszai közül a leggyakrabban előfordulókat a 2.a táblázat 
mutatja: 
 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
A feleség 
A férfi 
A fiú anyja 
A fiúból lett férfi 
A gyermek édesanyja 
A lévita asszony 
Apja 
Az anya 
Az anyja 
Az asszony 
Az édesanya 
Az ifjú anya 
Mózes anyja 
 

a csecsemője 
a csecsemő 
csecsemő kisfia van 
a fia 
a fiú 
a fiúgyermeke 
a gyermek 
a gyermeke 
gyermeke született 
gyermeke, Mózes 
gyermeke 
a kisgyermek 
az ő kicsi gyermeke 
a kisded 
a kisfia 
a kisfiú 
kisfiú 
kisfiút szült 
az utódja 
az újszülött 

a fáraója elől 
a gyermek létezését 
a gyermekáldást 
a kisfiút 
a környezete elől 
a többi ember elől 
annak létezését 
apja elől 
az apa elől a katonák előtt 
azt, hogy megszülte volna fiát 
féri elől 
gyermeke létét 
hogy fia született 
iránta érzett szeretetét, büszkeségét, s a 
gyermek létét 
létezését 
meglétét  
megszületését 
őt 
születését 
újszülött gyermekét 

2.a táblázat 
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Lássuk e fentiek közül néhány teljes megoldást is. (Az egyes tanulókat a 
megoldások előtti számok, a kiegészítésként választott szót/szókapcsolatot 
vastagon szedett betűk jelzik.) 
 

37 Az anyja látta, hogy milyen szép a gyermek, ezért 
három hónapon át titkolta a fáraója elől. 

42 Az asszony látta, hogy milyen szép a kisded, ezért 
három hónapon át titkolta azt, hogy megszülte volna 
fiát. 

54 Az asszony látta, hogy milyen szép csecsemő kisfia 
van, ezért három hónapon át titkolta őt az egyiptomiak 
elől. 

60 Az asszony látta, hogy milyen szép csecsemő kisfia van 
ezért három hónapon át titkolta gyermeke létezését. 

62 A gyermek édesanyja látta, hogy milyen szép a kisfiú, 
ezért három hónapon át titkolta annak létezését. 

63 A férfi látta, hogy milyen szép a gyermeke, ezért három 
hónapon át titkolta a többi ember elől. 

64 A lévita asszony látta, hogy milyen szép az újszülött, 
ezért három hónapon át titkolta gyermeke létezését. 

65 A fiúból lett férfi látta, hogy milyen szép az ő kicsi 
gyermeke, ezért három hónapon át titkolta iránta érzett 
szeretetét, büszkeségét, s a gyermek létét. 

67 Az asszony (alany) látta, hogy milyen szép a gyermek 
(másik alany), ezért három hónapon át titkolta a 
születését (tárgy). 

74 Az anya látta, hogy milyen szép a gyermek, ezért 
három hónapon át titkolta, hogy fia született. 

 
A b) feladatra adott 29 egyetemi hallgató megoldásait a 2.b táblázat 

tartalmazza. 
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 (1) (2) (3) 

1 A feleség a gyermek születését 
2 Az anya a gyermek a kisfiú létezését 

3 Az anya a kisfia gyermeke létezését 
4 A Lévi törzséből való férfi felesége a kisfia őt, azaz a kisfiát 

5 A nő a kisgyerek létezését (gyermeke 
létezését) 

6 Az asszony a gyermeke születését 
7 A férfi a csecsemő a megszületését 

8 A feleség fiat fiának létezését 

9 A férfi a fiú a fiú létezését 
10 A feleség a gyermek születését 

11 A feleség a gyermek a kisfiút 
12 A feleség/A gyermek anyja a gyermek őt/a gyermeket 

13 Az anya a gyermek létezését 

14 Az anyja  a gyermeke őt 
15 A feleség a kisfiú a gyermeket 

16 A feleség a gyermek a gyermek létét 
17 Az asszony a gyermek fiát 

18 Az asszony a gyermek születését 
19 A fiú anyja a kisfia hogy megszületett 

20 A feleség a gyermek hogy szült 

21 A Lévi törzséből való férfi felesége a kisfia hogy gyermeke van/a baba 
létezését 

22 A Lévi törzséből való férfi felesége a fia hogy gyermeke született 
23 A feleség a gyermek őt 

24 Az anya gyermeke létezését 
25 A férfi felesége a kisgyermek a gyermek létezését 

26 Az asszony a gyermeke annak létezését 
27 A választott feleség/az anya a kisgyermek a világra jöttét/a születését 

28 anya csecsemő a gyermek létét 

29 Az anya a kisfia gyermeke létezését 
2.b táblázat 

 
Minthogy a 2.b. táblázat alapján valamennyi egyetemi hallgató b) feladatra 

adott válasza könnyen létrehozható, szó szerinti közlésüktől itt eltekintünk. 
Idézzük fel ezzel a részfeladattal kapcsolatban is az adott szövegmondat 

„utalóelemek”-kel kiegészített változatát (lásd im.: A szövegalkotó tényezők 
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szövegnyelvészeti/szövegtani elemzésének és leírásának aspektusai” című 3. 
fejezetet, 34. o.) 
 

Látta (ő[A FELESÉG]), hogy milyen szép ([A FIÚ]), ezért (ő[A 
FELESÉG]) három hónapon át titkolta (hogy (ő[A FELESÉG]) 
fiút[A FIÚ] szült). 

 
A b) feladat egyértelműen utal arra, hogy az adott szövegmondatban mely 

állítmányok alanya, illetve mely állítmány tárgya nincs megjelölve. Ezt 
figyelembe véve 
 a „Látta” állítmány alanyaként — kevés kivétellel — mindkét korcsoport 
feladatmegoldói a „feleség”, az „anya” szavakat, illetve ezekkel alkotott jelzős 
szószerkezeteket választanak; 
 a „szép” állítmány megfelelő alannyal való kiegészítése már nem ilyen 
egyértelmű: a 13-14 évesek közül néhányan a „szép” szót jelzőnek tekintik, s 
igei-névszói állítmánnyá egészítik ki (lásd 54, 60: szép csecsemő kisfia van). 
 Az egyetemi hallgatók megoldásaikban ugyanezt a helyet egységesen a 
megfelelő mondatrészként szerepeltetett gyermek szóval (illetve annak 
szinonimáival) egészítik ki (lásd 2.b. táblázat). 
 a „titkolta” állítmány kiegészítése változatos megoldásokat eredményezett: 
mind a 13-14 éves tanulók (lásd 2.a táblázat), mind az egyetemi hallgatók (lásd 
2.b. táblázat) választásai megoszlanak az egyszavas tárgy, a „hogy” kötőszóval 
bevezetett tárgyi mellékmondat, valamint a határozós szószerkezet mint 
kiegészítés között. 
 
1. 2 II. gyakorlat 

A koreferenciarelációk analitikus elemzésének előkészítésére szolgáló 
második — a nyelvi jelentéstani felépítéssel (sensussal) kapcsolatos kreatív-
produktív — gyakorlat (vö.: 1. táblázat) előkészítésekor a T2SzIT-tal jelzett 
szövegből az egy adott személyre [A FIÚ] vonatkozó szavak/kifejezések közül 
kilencet töröltünk. 

Arra kerestük a választ, hogy a betűrendben megadott eredeti hat rokon 
értelmű szó/kifejezés szövegbe illesztésekor a gyakorlatot megoldók milyen 
háttérismereteik alapján döntik el, hogy mind a lokális, mind a globális kohézió 
megteremtéséhez mely szót/kifejezést tartanak a legmegfelelőbbnek. 
 

A feladatot így fogalmaztuk meg: 
Egy Lévi törzséből való férfi elment, és feleséget vett saját nemzetségéből. 

Ez fogant és fiút szült. Látta, hogy milyen szép, ezért három hónapon át titkolta. 
Amikor már lehetetlen volt tovább rejtegetnie, papiruszkosarat készített neki, s 
bekente aszfalttal meg szurokkal. Beletette a [1] ……..….-t és elhelyezte a nád 
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közé, közel a folyó partjához. A [2] …..……. nővére a közelben maradt, hogy 
lássa, mi történik vele. 

Akkor a fáraó leánya lejött fürdeni a folyóhoz, kísérői közben a parton 
sétáltak. Észrevette a kosarat a nád között, s odaküldte szolgálóját, hogy vegye 
ki. Amikor kibontotta, látta, hogy egy nyöszörgő [3] …..……. van benne. 
Részvét ébredt benne iránta és így szólt: „Egy héber [4] ……..…..”. A [5] 
……..…. nővére a fáraó leányához fordult: „Akarod, hogy elmenjek, és a héber 
asszonyok között dajkát keressek, aki majd szoptatja a [6] ……….….-t?” 
„Menj” — válaszolta a fáraó leánya. A leány elfutott, hogy megkeresse a 
[7] …….……. anyját. A fáraó leánya azt mondta neki: „Vidd magaddal a 
[8] ………….-t és neveld fel nekem, s megfizetek érte.” Az asszony elvitte 
a [9] ………...-t és szoptatta. Amikor felserdült, visszaadta a fáraó leányának, 
aki úgy bánt vele, mint a saját fiával, és a Mózes nevet adta neki, „mivel — 
úgymond — a vízből húztam ki”. 

 
A fenti szöveg kilenc — szögletes zárójelbe tett és számokkal jelzett — 

kipontozott helyén a következő szavak/kifejezések valamelyike áll: 

csecsemő, gyerek, gyermek, kicsi, kisfiú, kis gyermek. 

Írja(d) be a kipontozott helyekre a választott szavakat/kifejezéseket, és 
indokolja(d) meg a választást! 

 
Megjegyzések az II. gyakorlat megoldásaihoz: 

 
A 13-14 évesek megoldásait az 3.a és 3.b táblázatban összesítettük. 
 
(A következő oldalon látható 3.a táblázatban az eredetivel megegyező 

megoldásokat vastagon szedett betűkkel jelöltük.) 
 

Az 3.b táblázat azt mutatja, hogy a feladatot megoldó 36 tanuló a 9 törölt 
helyre a megadott kifejezések közül melyiket mely helyre tartotta a leg-
megfelelőbbnek. (A táblázatban szürkével jelölt részei jelzik azoknak a megol-
dásoknak a számát, amely helyekre a tanulók az eredetivel megegyező kifejezést 
választották. 
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A tanulók [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
1. csecsemő kis gyermek kisfiú gyermek kicsi csecsemő kis gyermek gyermek kisfiú
2. csecsemő kis gyermek kisfiú gyermek kicsi csecsemő gyermek kisfiú csecsemő
3. csecsemő kis gyermek csecsemő kisfiú gyermek kicsi kis gyermek gyermek kisfiú
4. csecsemő kicsi kis gyermek kisfiú gyermek csecsemő gyermek kicsi kisfiú
5. csecsemő gyermek kis gyermek kisfiú gyermek kicsi gyermek csecsemő kicsi
6. csecsemő kicsi gyermek kisfiú kis gyermek gyermek csecsemő gyermek kicsi
7. csecsemő csecsemő gyermek kis gyermek kisfiú kicsi gyermek kisfiú csecsemő
8. csecsemő gyermek kisfiú kis gyermek kisfiú csecsemő kicsi gyermek csecsemő
9. kicsi csecsemő gyermek kisfiú gyermek kicsi kis gyermek kisfiú csecsemő
10. csecsemő gyermek kis gyermek kisfiú csecsemő kicsi kis gyermek csecsemő kisfiú
11. csecsemő kisfiú kis gyermek kisfiú kicsi gyermek gyermek kisfiú csecsemő
12. kisfiú csecsemő kis gyermek gyermek csecsemő kicsi kisfiú kisfiú kicsi
13. csecsemő gyermek kis gyermek kisfiú gyermek csecsemő kicsi gyermek csecsemő
14. csecsemő kicsi gyermek kisfiú gyermek csecsemő kicsi kis gyermek csecsemő
15. gyermek csecsemő kis gyermek kisfiú kicsi gyermek kisfiú kicsi csecsemő
16. kicsi kisfiú gyermek csecsemő kis gyermek csecsemő kicsi gyermek kisfiú
17. csecsemő kicsi gyermek kisfiú kicsi kis gyermek csecsemő kicsi gyermek
18. csecsemő kicsi kis gyermek kisfiú kicsi gyermek csecsemő kisfiú gyermek
19. gyermek kisfiú kis gyermek csecsemő kisfiú kicsi gyermek kisfiú kicsi
20. csecsemő kicsi kis gyermek csecsemő kisfiú kisfiú kicsi kisfiú csecsemő
21. csecsemő gyermek csecsemő kisfiú kis gyermek kicsi kisfiú gyermek csecsemő
22. csecsemő gyermek kis gyermek kisfiú kicsi csecsemő kis gyermek gyermek kisfiú
23. csecsemő gyermek kisfiú gyermek kicsi csecsemő kis gyermek kicsi csecsemő
24. kis gyermek kicsi csecsemő kisfiú gyermek kicsi kisfiú csecsemő gyermek
25. csecsemő kicsi kis gyermek kisfiú kicsi csecsemő kisfiú kicsi gyermek
26. csecsemő kisfiú kis gyermek kisfiú gyermek kisfiú kicsi gyermek kis gyermek
27. csecsemő kicsi gyermek kisfiú kis gyermek csecsemő kisfiú gyermek kicsi
28. csecsemő kisfiú gyermek csecsemő kisfiú kis gyermek gyermek kicsi csecsemő
29. csecsemő kis gyermek gyermek kisfiú csecsemő kicsi kis gyermek gyermek kisfiú
30. kisfiú gyermek csecsemő gyermek kicsi csecsemő kis gyermek kicsi kisfiú
31. kicsi kisfiú csecsemő gyermek kisfiú kis gyermek csecsemő gyermek kisfiú
32. csecsemő kis gyermek kisfiú gyermek kisfiú kis gyermek gyermek kicsi csecsemő
33. csecsemő gyermek kis gyermek kisfiú gyermek kicsi kis gyermek gyermek kisfiú
34. csecsemő gyermek kis gyermek kisfiú gyermek csecsemő kicsi gyermek csecsemő
35. gyermek csecsemő kisfiú kisfiú gyermek kicsi gyermek kisfiú csecsemő

3.a táblázat 
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Törölt hely

[6] 

csecsemő 

[4] 

gyerek 

[2] [3] [5] [9] 

gyermek 

[8] 

kicsi 

[7] 

kisfiú 

[1] 

kis gyermek 

Ő 

?1?  27 - 3 3 2 1 36 

?2?  5 - 10 10 6 5 36 

?3?  5 - 9 - 6 16 36 

?4?  5 - 7 - 22 2 36 

?5?  3 - 12 10 7 4 36 

?6?  13 - 3 13 3 4 36 

?7?  4 - 10 7 6 9 36 

?8?  3 - 14 9 9 1 36 

?9?  15 - 4 5 9 3 36 

3.b táblázat 
 
Lássuk most azt a szó- és kifejezéssorrendet, valamint az azokhoz tartozó 

indoklásokat, amelyek a 13-14 éves korú tanulók többségének megoldásaiban 
legtöbbször előfordultak. (Figyelemre méltó, hogy ebben a csoportban egyetlen 
tanuló sem választotta egyetlen helyre sem a „gyerek” szót, ennek okára 
indoklásaikban kitértek.) 
 

Törölt 
hely 

Választott 
szó/kifejezés 

Leggyakrabban előforduló indoklás 

1 csecsemő 
 A 3 hónapos gyermek még csecsemő. 
 A bibliai történet szerint a csecsemőt helyezik kosárba, 

nem a kis gyermeket. 
 Ezzel szerettem volna jelezni, hogy a fiú önálló életre 

még képtelen. 
 Az elbeszélő érzékelteti, hogy nagyon pici gyerekről van 

szó. 

2 gyermek 
kicsi 

 Hogy ne legyen szóismétlés. 
 Ez csak egy egyszerű utalás a fiúra, nem olyan lényeges. 
 A szóismétlés elkerülésére, és mert az újszülöttet 

kicsinek is szokás becézni. 

3 kis gyermek 
 A „kis” szócskával elkerülhető a szóismétlés. 
 Első ránézésre még biztosan nem tudta megállapítani a 

korát, nemét, csak annyit látott, hogy kicsi. 
 Mert a fáraó leánya nem tudhatta, mennyi idős a kisfiú. 
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4 kisfiú 
 Csak amikor közelebbről megnézte, akkor láthatta, hogy 

kisfiú. 
 Azt már látta, hogy egy gyermek, most azt is, hogy 

kisfiú. 

5 gyermek 
 Ez áll a legközelebb a „nővér” szóhoz. 
 Csak rá érthették, mert csak ő volt ott gyermek. 
 Ez a variáció illik ide. 

6 csecsemő 
kicsi 

 Szoptatni a csecsemőt szokás. 
 A „kicsi” kedveskedő szó. 

7 gyermek 
 A Bibliában ilyen a szóhasználat: gyermek és nem 

gyerek. 
 A szóismétlés elkerülésére. 
 A gyermek szempontjából itt lényegtelen, hogy melyik 

szót használom. 

8 gyermek 
 Nincs lényeges szerepe, a hangsúly azon van, hogy vigye 

el. 
 A fáraó leánya nem tudja pontosan a gyermek korát, 

ezért jó itt ez a szó. 
 Már mindenki tudja, hogy fiúról van szó, elég 

„gyermeket” mondani. 
9 csecsemő  A csecsemőt szokták szoptatni. 

 A „szoptatás” szóhoz a megadott szavak közül ez illik a 
legjobban. 

 A „szoptatni” ige miatt. 

 
Az indoklásokból arra következtethetünk, hogy az egyes szavak kifejezések 

megválasztásakor 
 a tanulók többsége a szöveg jelentésére támaszkodik: pl.: „A bibliai történet 
szerint a csecsemőt helyezik kosárba, nem a kis gyermeket.”; 
 többen a ’világról való ismereteiket’ mozgósítják: pl.: „A 3 hónapos 
gyermek még csecsemő.”; 
 néhányan egyes szavak jelenését is figyelembe veszik: pl.: „A „szoptatás” 
szóhoz a megadott szavak közül ez illik a legjobban.”; 
 néhányan ’stilisztikai’ ismereteiket érvényesítik: pl.: „A szóismétlés 
elkerülésére.”; „A „kicsi” kedveskedő szó.”; 
 néhányan szövegtani ismeretnek tekinthető indoklással próbálkoznak: pl.: 
„Ez csak egy egyszerű utalás a fiúra, nem olyan lényeges”; 
 néhányan közhelyszerű kifejezéseket használnak: pl.: „Ez a variáció illik 
ide.” 

 
Az egyetemi hallgatók megoldásait az 4.a és 4.b táblázatban összesítettük. 
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A tanulók 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1.  csecsemő gyerek kis gyermek kisfiú kisfiú kicsi gyerek gyerek gyerek 
2.  csecsemő kisfiú kis gyermek kisfiú gyermek kicsi gyerek csecsemő gyermek 
3.  kisfiú csecsemő  kis gyermek gyermek kisfiú kicsi gyermek gyerek csecsemő 
4.  csecsemő gyermek  kis gyermek kisfiú gyerek kicsi kisfiú kicsi csecsemő 
5.  csecsemő gyermek kisfiú gyermek kicsi csecsemő gyermek kis gyermek csecsemő 
6.  csecsemő kisfiú  gyermek csecsemő kisfiú kis gyermek gyermek csecsemő kicsi 
7.  csecsemő gyermek kisfiú kis gyermek gyermek kicsi gyerek kisfiú gyerek 
8.  csecsemő gyermek csecsemő kis gyermek gyerek kicsi gyermek kis gyermek csecsemő 
9.  csecsemő gyermek  kis gyermek gyerek csecsemő kicsi gyermek kisfiú csecsemő 
10.  csecsemő kis gyermek gyerek csecsemő kisfiú gyermek kicsi gyermek csecsemő 
11.  kicsi kisfiú csecsemő gyermek kisfiú csecsemő gyerek kis gyermek kicsi 
12.  csecsemő kicsi kis gyermek kisfiú kicsi gyermek kisfiú gyerek csecsemő 
13.  csecsemő gyermek kisfiú gyermek kis gyermek csecsemő gyermek gyermek csecsemő 
14.  gyermek kisfiú csecsemő gyermek kicsi csecsemő kis gyermek gyerek csecsemő 
15.  csecsemő kisfiú csecsemő kis gyermek gyermek kicsi kisfiú gyermek gyerek 
16.  gyermek kisfiú csecsemő gyermek kicsi gyerek kis gyermek gyerek kicsi 
17.  csecsemő gyermek gyerek csecsemő kis gyermek kicsi kisfiú csecsemő gyermek 
18.  csecsemő kisfiú kis gyermek kisfiú gyermek kicsi gyermek gyermek kisfiú 
19.  gyermek kicsi csecsemő kisfiú gyermek kicsi gyermek kisfiú csecsemő 
20.  csecsemő gyermek gyerek kisfiú gyerek csecsemő kicsi kis gyermek csecsemő 
21.  csecsemő gyermek kis gyermek kisfiú gyermek kicsi gyermek gyerek csecsemő 
22.  gyermek kisfiú csecsemő kis gyermek kicsi csecsemő kicsi gyermek kisfiú 
23.  kisfiú gyermek csecsemő gyerek gyermek kisfiú kicsi kis gyermek csecsemő 
24.  csecsemő kisfiú kis gyermek gyermek kisfiú kicsi gyermek kisfiú gyermek 
25.  gyermek kisfiú csecsemő kisfiú gyerek kicsi kisfiú gyermek csecsemő 
26.  csecsemő kicsi gyermek kisfiú gyerek kicsi kis gyermek gyerek csecsemő 
27.  csecsemő kisfiú kis gyermek csecsemő kisfiú gyermek kis gyermek kisfiú csecsemő 
28.  csecsemő kicsi kis gyermek gyermek kisfiú gyermek kicsi csecsemő gyermek 
29.  csecsemő gyermek kis gyermek csecsemő gyermek kicsi gyerek kis gyermek kisfiú 

4.a táblázat 
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A 4.a táblázat azt mutatja, hogy a feladatot megoldó 29 egyetemi hallgató a 9 
törölt helyre a megadott kifejezések közül melyiket mely helyre tartotta a 
legmegfelelőbbnek. A táblázat szürkével jelölt részei jelzik azoknak a meg-
oldásoknak a számát, amely helyekre a tanulók az eredetivel megegyező 
kifejezést választották. 
 

Törölt hely 
[6] 

csecsemő 

[4] 

gyerek 

[2] [3] [5] [9] 

gyermek 

[8] 

kicsi 

[7] 

kisfiú 

[1] 

kis gyermek 

Ö 

?1?  21 - 5 1 2 - 29 

?2?  1 1 11 4 11 1 29 

?3?  9 3 2 - 3 12 29 

?4?  5 2 8 - 10 4 29 

?5?  1 5 8 5 8 2 29 

?6?  6 1 4 16 1 1 29 

?7?  - 5 10 5 5 4 29 

?8?  4 7 6 1 5 6 29 

?9?  16 3 4 3 3 - 29 

4.b táblázat 
 

A 4.b táblázatban összesített megoldásokhoz a következő megjegyzéseket 
fűzzük: 
 A 29 feladatmegoldó közül 17 hallgató — a feladat megfogalmazásának 
megfelelően — a kiegészítéshez a megadott 6 szó/kifejezés mindegyikét felhasz-
nálta; 
 az 1. sorszámú hallgató a „gyermek”; az 5., 6., 13., 18., 22., 24., 27. és 28. a 
„gyerek”; a 8. sorszámú a „kisfiú”; a 25. sorszámú a „kis gyermek”; a 19 
sorszámú a ”gyerek” és a „kis gyermek” szót/kifejezést hagyta figyelmen kívül 
(lásd 4.a táblázat); 
 a gyakorlat résztvevői a lehetséges 9 helyre — az [1], [3], és a [7] 
kivételével — a 6 megadott szó/kifejezés mindegyikét behelyettesíthetőnek 
vélték; 
 az [1]-gyel jelölt helyen a megoldásokban a „gyerek” és a „kis gyermek”, a 
[3]-mal jelölt helyen a „kicsi”, a [7]-tel jelölt helyen a „csecsemő” szó/kifejezés 
nem fordul elő (lásd 4.a táblázat). 
 

A fentiek szemléltetéséül az egyetemi hallgatók megoldásai közül négy teljes 
megoldást mutatunk be: egy-egy olyat, amelyben a szavak/kifejezések 
megválasztása a legtöbb (lásd [23.], [13.]), illetve a legkevesebb kihagyott 
helyen (lásd [19.]) azonos az eredetivel; valamint egy, az eredetitől teljesen 
eltérőt (lásd [16.]). Ezek a megoldások, amellett, hogy a legjellemzőbbek, azt is 
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mutatják, hogy a hallgatók választásai a törölt helyekre 3-2-1-0 esetben egyeztek 
meg az eredeti helyen álló szóval/kifejezéssel. (A megegyezéseket kövéren 
szedett betűk jelzik.) 

 
[23.] 
 

 1. kisfiú A „fiat szült” szókapcsolatból következtettem arra, 
hogy ide ez a szó illik.  

 2. gyermek A „gyerek” és a „gyermek” szavakat találtam 
megfelelőnek, a „gyermek” valamivel talán 
választékosabb, az jobban illett ide. 

 3. csecsemő A szó jelzőjéről következtettem arra, hogy ez a szó a 
megfelelő. 

 4. gyerek Azért választottam, mert a fáraó és a héberek 
ellentéte okozhatta azt, hogy a fáraó lánya a 
köznapibb, nem lenéző, de ahhoz közelítő meg-
jegyzéssel illette a kisfiút. 

 5. gyermek A „nővére” szó miatt éreztem úgy, hogy ide egy 
„gyengédebb” kifejezés illik. 

 6. kisfiú A csecsemő nővére tudta, hogy fiúról van szó. 

 7. kicsi Az anya keresésére utaló mondat magába foglalja 
azt a tartalmat, hogy a gyermek védtelen, támaszra 
szoruló: „kicsi”. 

 8. kis gyermek A gondoskodás motívumainak jelenléte miatt illik 
ez a szó ebbe a szövegkörnyezetbe. 

 9. csecsemő A szoptatás megemlítésekor gondoltam a 
„csecsemő”-re, mindenképp a legfiatalabb, akit még 
szoptatni kell. 

 
[13.] 
 

 1. csecsemő A kora miatt, mivel megadja, hogy három hónapig 
titkolta. 

 2. gyermek A tárgyilagos hang miatt. (A „gyermek” szót azért 
választottam minden esetben a „gyerek” helyett, 
szerintem ez némileg archaikusabb, jobban illik a 
Biblia szövegvilágába. 
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 3. kisfiú Számomra a „kibontotta” és a „nyöszörgő” szavak 
valami bensőségességet sugallanak, ezért 
választottam ezt a becézőbb alakot. 

 4. gyermek Szintén a tárgyilagosság miatt. 

 5. kis gyermek Úgy érzem, ide kell egy jelző is, ezért választottam 
ezt a formát. 

 6. csecsemő A szoptatás szó miatt. 

 7. gyermek A tárgyilagosság miatt. 

 8. gyermek A felnevelés miatt. 

 9. csecsemőt Szintén a szoptatás miatt. 
 

[19.] 
 

1. gyermek A Biblia stílusához jobban illik ez a szó. Ebben a 
bekezdésben főleg a narratív jelleg miatt. 

 2. kicsi Itt is jó lenne a „gyermek”, de akkor az ismétlés 
stilisztikailag nem lenne elég jó. 

 3. csecsemő A nyöszörgő melléknévi igenévhez a jelentés-
árnyalatot tekintve ez illik a legjobban. 

 4. kisfiú A fáraó lánya ismerte apja rendeletét a zsidó 
kisfiúkkal kapcsolatban, ezért tudhatja a nemét. A 
kisfiú szeretetteljesebb, mintha azt mondaná, hogy 
„gyerek” vagy „gyermek”. 

 5. gyermek Szintén a narráció miatt. 

 6. kicsi Szintén több gyengédséget sugall, mint a kisfiú. 
Tudjuk, hogy a „kicsi” testvére beszél a csecse-
mőről. 

 7. gyermek,  
esetleg  
kis gyermek 

Szintén a narráció miatt. 

 8. kisfiú A fáraó leánya gyöngéden beszél a gyermekről, 
szeretetből kéri meg az asszonyt, hogy nevelje fel a 
kicsit. 
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 9. csecsemő A szoptat ige egy csecsemő vagy legalábbis egy 
kisbaba, egy kis gyermek képzetét kelti. A 
„gyermek” pedig már elég sokszor szerepelt, 
stilisztikai okból is jobb a „csecsemő”. 

 
[16.] 

 
1. gyermek A szó érzelmileg elfogult narrátorra utal, aki 

aggódik a gyermek sorsáért. 

 2. kisfiú Mivel a „nővére” már konkrét megnevezés, a 
pontosság kedvéért érdemes egy semlegesebb 
hangzású szót választani. 

 3. csecsemő A „nyöszörgő” jelző egyértelműen csecsemőre utal. 

 4. gyermek A fáraó lánya részvétet érez, ezért indokolt a 
kedveskedőbb formát használni. 

 5. kicsi A narrátor nézőpontja (mit az 1. esetben). 

 6. gyerek A gyermek nővére nem akarja elárulni, hogy 
érzelmileg kötődik hozzá. A szó távolságtartást von 
maga után. 

 7. kis gyermek Szintén a narrátor rokonszenvét tükrözi. 

 8. gyerek A fáraó lánya és a héber asszony között nem jöhet 
létre bizalmas viszony. 

 9. kicsi Saját csecsemőjéről szól, akire egyébként is 
mondhatja, hogy kicsi. 

 
Ha ezúttal is megkísérljük összevetni a gyakorlatot megoldók két 

csoportjának megoldásait, arra a következtetésre juthatunk, hogy ennek a 
feladatnak a megoldásában — ha minőségük és megfogalmazásuk nyilvánvalóan 
eltérő is — mind a 10-14 évesek mind az egyetemi hallgatók elsősorban a 
’világra vonatkozó ismereteikre’ támaszkodtak. 

Az indoklások azt mutatják, hogy képzettségüknek megfelelően egyrészt 
igyekeztek felidézni a Bibliával, másrészt a kis gyermekkel kapcsolatos 
tudásukat. Választásaiban, indoklásaikban stilisztikai, grammatikai, szövegtani 
szempontokat is érvényesítettek. 

Figyelemre méltó, hogy egy-egy szó egy-egy feladatmegoldóban mennyire 
más háttérismeretet — nem egyszer érzelmi viszonyulást — mozgósít 
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2. Megjegyzések a Biblia. Mózes II. könyve. 2. része 1-11. versének 
fordításaihoz 

Utaltunk már arra, hogy kreatív szövegmegközelítési gyakorlatokat — a le-
hetséges eltérő fordítások miatt — főként anyanyelvi szövegeken célszerű 
végeztetnünk. A Biblia. Mózes II. könyve. 2. része 1-11. versének két latin 
nyelvű fordításán kívül (lásd T1Vulg, T2Neovulg) négy magyar nyelvű változatát is 
(lásd T1KG, T1Ref, T2SzJB és T2SzIT) közöltük.  

Tettük ezt egyrészt azért, mert úgy véljük, mindkét itt bemutatott gyakorlat 
eredményeinek értékelésekor több szempontból is hasznos lehet a fordítások kü-
lönbözőségének megbeszélése. Másrészt azért, mert éppen ez a különbözőség 
nyújt lehetőséget arra, hogy egy más fordítású szöveggel más hasonló gyakorla-
tot végeztethessünk el. 

Az 5. táblázatban az általunk bemutatott hat szövegre vonatkozóan mindazo-
kat az ’előfordulások’-at összesítettük, ahol erre a bizonyos „gyermek”-re vala-
milyen módon utalás történik. 

A táblázat fejléce az idézett hat szöveg szimbólumait tartalmazza. Első 
függőleges oszlopában az első szám a bibliai szöveg versszámait, a második 
szám a „gyermek”-re szóval, névmással, mutatószóval vagy egyéb módon 
történő (adott esetben többszörös) utalásokat jelzi. A további függőleges 
oszlopokban — a kapcsolatok jobb érzékelhetőségére — a megfelelő 
morfológiai alakokat tüntettük fel. A T2SzIT jelű szöveg esetében a táblázatban 
aláhúzással emeltük ki azokat a szavakat/kifejezéseket, amelyeket a gyakorlat 
céljára szolgáló szövegből töröltünk. 
 

 T1Vulg T2Neovulg T1KG T1Ref T2SzJB T2SzIT 

2/0 filium / eum filium / eum fiat / – fiút / – fiút / – fiút / – 

3/1 infantulum / 

eum 

infantulum / 

eum 

gyermeket gyermeket gyermeket kis gyermeket 

4/2 eius eius ő ...-e / vele gyermek...-e / 

vele (?) 

...-e gyermek ...- e/  

vele (?) 

5/– – – – – – – 

6/3 parvulum va-

gientem /  

infantibus 

parvulum va-

gientem /  

infantibus 

gyermeket / 

síró fiú /  

gyermekei / 

ez 

gyermeket / 

síró fiú /  

gyermekei / 

 

nyöszörgő 

gyermek /  

rajta / ez / 

gyermekei 

nyöszörgő 

gyermek / 

iránta / 

gyerek 

7/4 pueri /  

infantulum 

pueri /  

infantulum 

ő ...-e /  

gyermeket 

kisfiú ...-e / 

gyermeket 

gyermek...-e/  

gyermeket 

gyermek...-e/  

csecsemőt 

8/5 eius infantis gyermek...-át gyermek...-át gyermek...-át kisfiú ...-át 

9/6 puerum / 

puerum 

puerum / 

puerum 

gyermeket / 

gyermeket / azt

gyermeket / 

gyermeket /  

gyermeket / 

gyermeket /  

kicsit /  

gyermeket /  

10/7 quem quem gyermek / őt gyermek – – 

5. táblázat 
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Az 5. táblázathoz — többek között — a következő megjegyzéseket fűzhet-
jük: 

Míg a latin nyelvű fordításokban az utalások egy kivétellel (lásd T2Neovulg 8/5) 
megegyezőek, a négy magyar nyelvű változatban több eltérést fedezhetünk fel. 
– A T1KG és a T1Ref jelű szövegekben az általunk törölt helyeken a 
birtokviszony jelölése mellett a „fi”, „fiú”, „gyermek”, „kisfiú” szavakat, az „ő” 
személyes névmást, valamint az „ez”, „az” mutató névmást tartalmazza. 
– T2SzJB jelű szövegben kizárólag a „fiú” és a „gyermek” szó fordul elő. 
– Legtöbb szinonimával (”kis gyermek”, „gyermek”, „gyerek”, „csecsemő”, 
„kisfiú”, „kicsi”) a T2SzIT jelű szövegben találkozhatunk. A feladatmegoldók 
által is megjegyzésre méltó „gyerek” szó csak ebben a fordításban fordul elő. 
Mind ez utóbbi, mind az utalások rokon értelmű szavakkal való kifejezésének 
magyarázata talán abban keresendő, hogy korban ez a fordítás áll hozzánk a 
legközelebb. 
 

A fenti megjegyzésekből az is következik, hogy a koreferenciarelációk 
analitikus elemzése előkészítésére irányuló szövegmegközelítési gyakorlat a 
T2SzJB jelű szöveggel is elvégeztethető. 

 

a) Minthogy ez az a fordítás, amelyben kizárólag a „fiú” és a „gyermek” szó 
fordul elő, a gyakorlatot úgy is előkészíthetjük, hogy az 1. vers „fiú” szavának 
meghagyásával törölhetjük minden helyen a „gyermek” szót. 

A feladatot pedig kétféleképpen is megfogalmazhatjuk: 
 

A kézhez kapott szövegből a „fiú”-ra utaló minden további szót/kifejezést 
töröltünk. Válassz(on) a törölt helyekre olyan szavakat/kifejezéseket, amelyek 
beillesztésével számodra/számára elfogadható szöveget kapj(on)! 

(Egy ilyen feladat esetében azt várjuk el a gyakorlatot megoldóktól, hogy ún. 
kreatív-produktív, létrehozó típusú gyakorlatot hajtsanak végre. Azaz maguk 
dönthetik el, hogy a törölt helyeken milyen nyelvi elemeket alkalmazzanak.) 

vagy 

A kézhez kapott szövegből a „fiú”-ra utaló minden további szót/kifejezést 
töröltünk. Az alábbi rokon értelmű szavakból válogatva egészítse(d) ki a 
hiányossá tett szöveget úgy, számodra/számára elfogadható szöveget kapj(on)! 

csemete, magzat, gyerek, gyermek, fiúgyermek,  
kicsi, kisbaba, kisgyermek, kisfiú 

(Egy ilyen feladat esetében azt várjuk el a gyakorlatot megoldóktól, hogy ún. 
kreatív-produktív, választó típusú gyakorlatot hajtsanak végre.) 

 

b) Ha a gyakorlatot végzők kezébe a változtatás nélküli eredeti szöveget 
adjuk, a feladatot így fogalmazhatjuk meg: 
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A kézhez kapott szövegben többször előforduló „gyermek” szót helyet-
tesítse(d) más rokon értelmű szavakkal/kifejezésekkel, névmásokkal úgy, hogy 
számára/számodra elfogadható szöveget kapj(on)! 

(Egy ilyen feladat esetében azt várjuk el a gyakorlatot megoldóktól, hogy ún. 
kaleidoszkópgyakorlatot hajtsanak végre.) 
 
3. Záró megjegyzések 

A korreferencialrelációk analitikus elemzésének előkészítéséhez készített 
kreatív gyakorlataink alapjául itt elbeszélő szöveget választottunk. Ilyen 
gyakorlatok azonban más, nem irodalminak minősített vagy irodalminak 
minősített vers- és drámaszövegekkel is elvégeztethetők. 

Egy kaleidoszkópgyakorlat alapjául bármely szöveget választva, ilyen 
feladatot is megfogalmazhatunk: 

Egészítsétek ki a kézhez kapott szöveget valamennyi olyan világdarabot 
szemléltető elemmel, amely abban közvetlen formában nincs jelen, és 
elemezzétek a szöveg korreferencia viszonyait! 

Ilyenkor azt várjuk el a gyakorlat résztvevőitől, hogy az adott szöveg kiegé-
szítésekor minden toldalékban, névmásban kifejezésre juttatott ’utalás’-t ’önálló 
jelentésű szavakban’ lexikailag is kifejezésre juttassanak, azaz egy igealakkal 
találkozva egészítsék ki például az alanyát, tárgyát ’megnevező’ — az előző 
szövegkörnyezetből már ismert — szavakkal. 

Az olvasók ezeket a kiegészítéseket azért tudják végrehajtani, mert 
– amikor olvasni kezdenek egy szöveget mentális modelljükben ’megelevene-
dik’ az olvasott történet: megjelennek annak szereplői, megjelennek a tárgyak, 
amelyekről abban szó van, a helyek ahol a történet lejátszódik stb; 
– a ’megjelenés’-t első alkalommal általában ’önálló jelentésű utalószavak, 
kifejezések’ végzik el, később — az ’újramegjelenítést’ — esetleg már csak 
toldalékok, mutatószók, névmások, amelyeket viszont az önálló jelentésű 
szavakkal kapcsolatba tudnak hozni, meghatározva itt utaló funkciójukat. 

Olvasás vagy hallás közben tehát állandóan két dimenzióban mozognak: 
egyrészt a szöveg dimenziójában, keresve a nem önálló jelentésű nyelvi elemek 
és az önálló jelentésű szavak közötti összefüggéseket; másrészt a szöveg és a 
mentális modell kapcsolata dimenziójában, keresve az ’utaló elemek’ és a 
modellbeli személyek, tárgyak, helyek közötti összefüggéseket (lásd ehhez 
Benkes—Petőfi: Szövegtani kaleidoszkóp 2. A szövegmegformáltság elemző 
megközelítése 192-200. o.). 

Nem célunk szólni a kreatív szövegmegközelítés pedagógiai hasznáról, úgy 
hisszük, hogy a bemutatott gyakorlatok eredményei kellőképpen példázzák azt, 
hogy alkalmazásuknak milyen hatása lehet bármely életkorban mind a nyelvi 
ismeretek, mind a szövegelemzési képességének fejlesztésében. 


